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A fegyveres ellenállás (1946–1956)1 

 keretei, kiváltó okai 
1956-ot megelőzően is voltak kísérletek az 

ellenállásra, vagy a hatalom értelmezett ekként 

bizonyos helyzeteket. Okok: 

• 1948-ban kommunisták hatalomátvétele, 

• a vidék elszegényedése, képviseleti pártjainak 

módszeres szétverése, 

• a beszolgáltatások, letartóztatások, 

• erőszakos kollektivizálás. 

 
[1] Fehérváry István: Börtönvilág Magyarországon 1-2. 



Forrás: politikai perek, három csoport 
1. Mindazon perek, amelyekben volt kommunistákat, 

kollaboránsokat, besúgókat és árulókat ítéltek el.  

2. háborús és népellenes ügyek perei. 

3. a népi demokrácia elleni különböző szervezkedések és a Magyar 

Népköztársaság megdöntésére irányuló tevékenységekkel 

kapcsolatos perek, ezen belül: 

• a szervezett ellenállás tagjainak perei → legtöbb halálos ítélet 

• önkéntesen, meggyőződésből vállalták az ellenállást, 

• akik kényszerből lettek ellenállók, vallási, gazdasági vagy 

politikai okokból,  

• határátlépés, szökés kísérlete, 

• akiknek tudomásuk volt összeesküvésekről, de a feljelentési 

kötelezettségnek nem tettek eleget, 

• ártatlanok, akiket az ÁVH valamilyen ürügy alatt lefogatta, s a 

„feltételezhetőség” alapján ítélték el őket. 



Rongyos Gárda 
• Letartóztatások 1948. április 16-án éjjel 1 

órakor.  

Vád: fegyveres összeesküvés.  

• Az ügyben 28-an voltak, közülük 14 fiatalkorú 

(18 éven aluli), s ötüket ítélték halálra. Az 

összeesküvés valódi szervezői a régi Rongyos 

Gárda-tagok voltak, akik több fiatalt is 

beszerveztek. 

• Céljaik: az összeesküvés tervei között 

szerepelt a Radetzky laktanya elfoglalása és a 

gellérthegyi szoborrobbantás, stb. 



Fehér Gárda 
• Az egyetlen kiterjedt földalatti antikommunista mozgalom 1949-

50-ben a magyar Alföldön  és Zalában. 

• Különösen a Hódmezővásárhely és Orosháza közti 

pusztákon/tanyákon volt aktív. 

• A hálózat egészéről csak a vezetőknek volt képe, a tagok csak 

közvetlen kapcsolataikat ismerték,  

• egy összekötő négy emberrel tartotta a kapcsolatot. 

• Tervük/várakozásuk: amikor a kommunistaellenes elégedetlenség 

forradalomban fog kicsúcsosodni → már van egy szervezet, 

amelyik az élre áll. 

• Az ÁVH besúgók segítségével 1950 őszén felszámolta a 

mozgalmat. 

• Harmincan kerültek bíróság elé → huszonkét embert a kistarcsai 

gyűjtőtáborba internáltak. Blahó Jánost és a 24 éves Kovács 

Istvánt, a mozgalom vezetőit halálra ítélték, és 1951. március 30-

án kivégezték őket.  



Miskolc-Diósgyőr/Ózd vasgyári 

ellenállás 1948–1955 
• Az ellenállás jellege: 

• röpcédulázás, „grafittik” → főleg ünnepek 

környékén, 

• párttagok vagy besúgók nevében hamis 

bíráló levelek küldése a pártközpontba, 

• nagy munkásszolidaritás → jól konspirálnak, 

• a vád: szervezkedés, a népi demokráciával 

szembeni ellenséges viselkedés, 

• általában hosszú börtönbüntetés, s nem 

kivégzés. 



Antibolsevista Gárda  

(Nyugat-Dunántúl) 
• Letartóztatások: 1950 decemberében és 1951 januárjában.  

• Alakulás: 1946-ban, 16-18 éves fiatalok (csoport). 

• Először csak baráti csoportok, később működésük kiterjed a 

Dunántúl nagyobb városaira is (főleg Veszprém, Pécs, 

Nagykanizsa, Sopron). 

• Céljuk egy független, demokratikus Magyarország, a szovjet 

katonai megszállás felszámolása. 

• Jelezni a tömegeknek, hogy van ellenállás: különböző 

szabotázs-cselekmények: 

• 1949 nyarán felgyújtották a szombathelyi lengyárban a 

raktározásra kitett kazlakat, 

• 1950. április 30-án robbantottak a Veszprém–Eplény közötti 

vasútszakaszon. 



Magyar Ellenállási Mozgalom  

(Szelepcsényi István és társai) 
• Vád: börtönben szerveződtek,  szabadulás 

után fegyveres ellenállás tervezése.  

• Vezetőjük Szelepcsényi István, akit 1950 

áprilisában tizenegy társával együtt 

szervezkedés miatt ítéltek el.  

• Az egyik tag 1953-ban Berettyóújfalun 

szervezett csoportot.  

• Szelepcsényit a forradalomban való 

részvétel miatt a budapesti Katonai Bíróság 

halálra ítélte.  



Fehér Partizánok Szervezete  

(az ÁVH elnevezése) 
• 1946-ban alakult, számtalan vidéki 

városban voltak ellenálló csoportok.  

• Kérdés, vajon e csoportok valamennyien 

egy szervezethez tartoztak, vagy az ÁVH 

adta a felszámolt csoportoknak a Fehér 

Partizánok Szervezete nevet.  

• Letartóztatások: 1951–54 között. Vád: 

fegyveres összeesküvés. 

• 1954: ítéletek, sok halálbüntetés. 



Farkasfai összeesküvés 

• 70 vádlott, 10 kivégzés. 

• Letartóztatások: 1951 végén és 1952 elején.  

• Vád: kémkedés, összeesküvés.  

Tárgyalás: 1953. március és 1953. május. 

• Háttér: Farkasfa hagyományos, ismert 

csempészhely volt Ausztria, illetve 

Jugoszlávia felé, 

• a pártitkár feladta a falut az ÁVH-nak. 



A 20 évesek pere, csepeli 

munkásifjak 
• Letartóztatások 1951 júniusa és októbere között, összesen 21 fő, 

18 év alatti személy. 

• Vád: a Népköztársaság megdöntésére irányuló fegyveres 

szervezkedés (fegyvert soha nem találtak).  

• Magasházi Ádám a WM volt műszaki vezérigazgatójának, 

Magasházy Ödönnek volt a fia. Apját 1950. február 4-én a Margit 

körúti katonai fegyházban végezték ki, összeesküvés és kémkedés 

vádjával.  

• M. Ádám csepeli iskolatársaiból ellenállási csoportot alakított. 

Ehhez a csoporthoz tartozott Sallay Ernő is, aki Csepelen volt 

tisztviselő és a helyi DISZ titkára. 

• Elsőfokon mindketten életfogytiglanit kaptak Miután betöltötték a 20 

életévüket, másodfokon mindkettőjüket halálra ítélték és 

kivégezték.  



Magyar Földalatti Front 
• Letartóztatások 1952. február 18.  

Vád: fegyveres összeesküvés, a Magyar Népköztársaság 

erőszakos megdöntésére irányuló szervezkedés.  

A Magyar Földalatti Front 1950 tavaszán alakult, főleg volt 

politikai rabokból, internáltakból, volt tisztekből, altisztekből, 

értelmiségiekből.  

• Célja  

• a magyar függetlenség helyreállítása, demokratikus, 

nemzeti alapon, melyet részben politikai, részben 

katonai vonalon kívánt elérni,  

• a különböző ellenállási mozgalmakat nagyobb 

akcióegység céljából közös irányítás mellett egyesítsék.  



Bajai összeesküvés – Keresztényszocialista 

Magyar Munkásmozgalom 
• Letartóztatások: 1952. november 22-én.  

• Tárgyalások: 1953. április 16-18. (összesen harmincan 

voltak). 

Célok: 

• a fiatalság újjászervezése, megtartása keresztény és 

nemzeti szellemben,  

• egy bekövetkezendő változás esetére kinevelni egy 

politikailag felkészült elitet. 

• Újságjukat (Küzdelem) titokban terjesztették, 

• 1952 végén kb. 200 fiatal, értelmiségiek, munkásfiatalok, 

parasztfiatalok tartoztak a mozgalomba.  

• A központ Baján volt, de csoportok működtek Budapesten, 

Sopronban, Pécsett és Szegeden is. 



Már az 1956-os forradalmat megelőzően is 

számtalan, alulról szerveződő ellenállási 

mozgalom alakult. 

Valamennyi esetben közös, hogy 

• egy független, demokratikus Magyarországot 

akartak. 

• Elsősorban nem értelmiségi szerveződések 

voltak, résztvevőik főleg diákok, parasztok és 

munkások. 

• Ugyanez igaz az 1956-os forradalomra is. 



1956 



1956. okt. 23. és dec. 31. között kb. 19 226 fő 

harci cselekményben megsérült személy 

részesült orvosi ellátásban 

11746; 
61%

7480; 
39%

Kórházi 
fekvőbeteg

Más jellegű sérült



A sebesültek megoszlása nem 

szerint: 



A harcokban elesett személyek 

• (Minimum!) 2700 haláleset, ennek 

majd’ 80%-a a fővárosban. 

• A statisztikában: 2502 halott. 

• A fővárosi halottak 40%-a 15 és 24 

év közötti volt: minden 200. 

korosztálybeli budapesti férfi 

meghalt.  

 



A halottak társadalmi megoszlás 

szerint országosan  

1330

58%

65

3%196

9%44

2%

121

5%

241

11%

281

12%

fizikai dolgozó

szellemi

katona

BM-alkalmazott (ÁVÓs)

egyetemi hallgató

tanuló, ipari is

önálló

Ismeretlen: 224 fő 



Az 1956-os menekülthullám 

• Az ENSZ jelentése szerint 

194 000 menekült, kb. 

90% Ausztriának, 10% 

Jugoszláviának indult (ide 

csak december-

januárban). 

• KSH a rendőrségi 

nyilvántartások alapján:  

151 731 menekült => 

megoszlásuk az 

alábbiakban ez alapján: 

Magyar menekültek 

Bécsben 



A menekültek nem szerinti 

megoszlása 



A menekültek kor szerint 



A menekültek megoszlása 

családi állapot szerint 



A menekültek hivatás 

szerinti megoszlása 



Menekültek hivatás szerint 

• Fizikai dolgozók: 64%. Ők 90%-ban 

munkás voltak, főleg lakatos, 

esztergályos, bányász, 

villanyszerelő. 

• Mezőgazdasági: 7% => ennek 

55%-a önálló, csak 5% (!) tsz-tag, 

40% mezőgazdasági munkás. 



Szellemi foglalkozású 

menekültek részletesebben 
• Értelmiségi 25 971 fő, a összes szellemi 

foglalkozású 3,3%-a,  

• mérnök 2317 fő, a mérnökök 10,6%-a, 

• orvos 730 fő, az orvosok kb. 5%-a, 

• egyetemi oktató 261, a oktatók-kutatók 

4,1%-a (főleg agrár- és műszaki), 

• művész 1108 fő.  



Menekültek megoszlása 

régiók szerint 



100 lakosra az egy főt 

meghaladó menekültszám 
• Kb. 4%: Budapest, Győr-Sopron 

megye, 

• 2-3%: Vas megye, 

• 1-2%: Komárom m., Veszprém m., 

Pest m., Miskolc és Pécs.  



Menekültek megoszlása 

településtípus szerint 



Település Menekültek száma Az összlakosság arányában 

Sopron 5000 12% 

Mosonmagyaróvár 1300 Kb. 6% 

Pápa 1500 5,6% 

Győr 3600 5,1% 

Kőszeg 4,5% 

Budapest Kb. 81 000 4,2% 

Oroszlány 3,6% 

Szentendre 3,1% 

Tatabánya 1400 2,9% 

Várpalota 2,8% 

Szombathely 1100 2% 

Miskolc 2000 1,25% 

Debrecen 1000 0,8% 

Kiugró arányok: 



A legvidámabb barakk?  

• 1956 és a téeszesítés után az ellenállás 

befelé fordul => társadalmi vereségtudat 

– Születések drasztikus csökkenése => vö. 

12. előadás, 

– a társadalmi/közösségi kapcsolatok 

atomizálódása, 

– alkohol- és mentális betegségek 

növekedése. 



A Vasfüggöny felépítése 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Picnic_hat%C3%A1

rz%C3%A1r2.JPG&filetimestamp=20091115074931 



Andorka: A társadalmi integráció 

gyenge kötései... 
• A rendszer akkor lett volna legitim, ha tervgazdasággal, 

diktatúrával és szocialista értékekkel sikerült volna elhagyni a 

Nyugatot. 

• A szocialista modernizáció kudarca: nem sikerült elhagyni a 

Nyugatot, sőt, nőtt a távolság. 

• 1973 után eladósodás → legitimációvesztés → az anómiás 

jelenségek az 1970-es évektől tovább nőttek → a totalitárius, 

majd autoritárius rendszer szétdarabolta a közösségeket. 

• Tömeges válságjelenségek 1980-as években: 

• hanyatló régiókból/településekről tömeges elvándorlás (nyílt 

válság Borsodban), 

• területi nivellálódás helyett differenciálódás.  



Kopp Mária és Skrabski Árpád kutatásai 

(1983–88) 
• „Az önkényuralom legfontosabb eszköze a 

szorongáskeltés, de nem csupán a diktatórikus 

társadalmakban, hanem a családi, iskolai, munkahelyi, 

mozgalmi diktátoroknak is fegyvere.” (Kopp-Skrabsky 

1992: 203.) 

• Hatások, szövődmények: 

• az alkotóképesség, munkaképesség csökkenése 

→ szervi alap nélküli betegségtünetek, 

• pszichoszomatikus eredetű betegségek: 

• keringési, daganatos megbetegedések, 

• emésztőszerv megbetegedései. 



Kopp Mária és Skrabski Árpád kutatásai 

(1983–88) 
• Depresszió: 

• a lakosság negyede (1988), 

• az életkorral nő az arányuk. 

• A neurotikusok aránya 1983–88 között 10%-kal nőtt, a 16 évnél 

idősebb népességben 34%-ra, 

• sok szorongásos kórkép: a megkérdezettek 1/3-ának mellkasi 

fájdalmai vannak, 

• fő ok: a támogató család és továbbtanulás hiánya, ill. túlmunka. 

• Legtöbb pszichés beteg: Dél-Alföld, Szabolcs, Szolnok ↔ Zala, 

Vas (a táppénznél ugyanez a helyzet). 

• Életcélok 60 év felett csak 43%-nál: az öregkori szerepek válsága. 

• Szomszédsági hálók, barátok: általában gyenge 

kapcsolatrendszer, atomizáltság. 

• A munkahelyén csak keveseknek van befolyásuk. 



A neurózis tünetegyüttesét fenntartó 

okok és kölcsönhatások 

Gazdasági feltételek romlása, 

egészségkárosító környezet, 

szorongást keltő társadalmi 

környezet, a szociális háló – 

társas kapcsolatok hiánya. 

Társadalmi beilleszkedési 

zavarok, konfliktusmegoldó 

képesség hiánya, diszfunkciós 

attitűdök, életcél hiánya. 

Kielégítetlen szükségletek 

Szorongás: 

tartósan türelmetlen, szívtáji fájdalom, gyomor- és bélpanaszok, 

fejfájás, alvászavar  

A munkaképesség csökkenése Kopp-Skrabszky 

1992 



1988 

In: Kopp-Skrabski 1992. 



1988 

In: Kopp-Skrabski 1992. 



Öngyilkosság 
• Történeti tradíció: öngyilkosság mint problémamegoldási 

mód → 3 hullám: 

• 1860–70-es évek, századforduló, világválság. 

• „1954 után egy új, kivételesen hosszú emelkedési szakasz 

kezdődött” → 

• 1983: 100 ezer lakosra 46 öngyilkosság → világcsúcs; 

• 1988 óta csökken → 1995: 33 fő/100 ezer lakos (ez is a 

legmagasabb a világon). 

• Legérintettebb a Dél-Alföld, legkevésbé az ÉNY-

Dunántúl, 

• 3/4-ük férfi, 

• kb. negyedük 40 év alatt. 



Forrás: KSH 



 

Forrás: Magyarország atlasza, Cartographia, Bp. é.n. 64. 



Alkoholizmus 
• Mértékére a 100 ezer lakosra jutó májzsugor-

halálesetek számából következtetni: 

• 1950-ben 5 haláleset (országosan kb. 500), 

• 1995-ben 85 haláleset (országosan kb. 

8500) → 

• Az alkoholisták száma az 1970–80-as években 

kb. 1 millió. 

• A teljes népességre számolt tisztaszesz-

fogyasztási csúcs 1978: 11,5 liter → az 1990-es 

években 10,5 liter, 

• népességen belüli eltolódás → emelkedik a 

nők és a fiatalok iszákossága. 



Az alkoholizmus területi megoszlása  

és tünetei a 80-as évek második felében 1. 

In: Kopp-Skrabski 1992. 



Az alkoholizmus területi megoszlása  

és tünetei a 80-as évek második felében 2. 

In: Kopp-Skrabski 1992. 



Az alkoholizmus területi megoszlása  

és tünetei a 80-as évek második felében 3. 

In: Kopp-Skrabski 1992. 



Az 1990 után a társadalmi 

válságjelenségek elmélyültek 
1990-es vízió: a német minta: 2/3 középen, kevés nagyon 

gazdag és nagyon szegény, lehetőség a mobilitásra és 

az állam szociális felelőssége nagy. 

Ehelyett: 

• elit (1%), 

• kb. 10% jómódú, 

• kb. 30% alsó közép, aki meg tud kapaszkodni, de a 

nyugat-európaitól elmarad, 

• 60% deprivált szegény: nyugdíjas, ill. 

szociálisan/kulturálisan stb. leszakadtak (Tárki) 

 



A szocializmus öröksége  

és a rendszerváltás kudarca 
• A középrétegek mintegy 2/3-a lecsúszott; a privatizáció nem 

segítette megerősödésüket, nem volt/várható a polgárosodás. 

• 1993: 870 ezer kisvállalkozás, 1997-ben majd’ 1 millió, de 

csak 42 ezer körüli a jogi személyiségű főállásban vezetettek 

száma, céljuk leginkább az önfoglalkoztatás; ellenben 1994 

után csökkent a magukat a középrétegekhez sorolók száma. 

• 1,5 millió munkahely megszűnése; a háztartások 1/3-át 

érintette már a munkanélküliség (1994: 13,3%; 2000 után: 5-

6%; óriási regionális eltérések!). 

• A teljes népesség 44%-ának nincs olyan tőkéje, mellyel 

változtathatna társadalmi helyzetén. 

• A háztartások 3,4%-ának javult egyenletesen a jövedelmi 

helyzete a rendszerváltás után. 


